
 

 
 

Cenevre, 15 Haziran 2021 
 

Sayın Salih Kalyoncu 
Genel Müdür 
Bozzetto Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Zafer Mahallesi, Akçay Caddesi, Plaza Artkıy, No: 142, Daire: 410 
Gaziemir-İzmir 
Türkiye 

 
E-posta ile bozzetto@bozzetto.com.tr; info@bozzetto.it ve faks ile +90-232-4365446 gönderildi 

 
 

IndustriALL Küresel Sendika, Bozzetto Kimya'yı temel işçi 
haklarına saygı göstermeye, işten çıkarılan sendika üyelerini işe 

geri almaya ve Lastik-İş ile diyaloğa girmeye çağırıyor 

 
Sayın Genel Müdür, 
 
Bu mektubu, kimya sektörü dahil olmak üzere üretim tedarik zincirinde elli milyondan fazla işçiyi 
temsil eden IndustriALL Küresel Sendika adına Bozetto Kimya’yı sendikal haklara saygı 
göstermeye, sendika üyelerine yapılan baskıya son vermeye, işten çıkarılan sendika üyelerini işe 
geri almaya ve en kısa zamanda Lastik-İş ile diyaloğa girmeye davet etmek amacıyla yazıyorum. 
Lastik-İş'in (Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası), IndustriALL Küresel 
Sendika'nın Türkiye'deki üyelerinden biri olduğunu bilmenizi isterim. 
 
IndustriALL Küresel Sendika, Bozzetto Kimya'nın İzmir Tire'de kurulu üretim fabrikasında, üyemiz     
Lastik-İş tarafından yürütülen sendikalaşma faaliyetinden haberdardır. İşyerindeki işçilerin yeterli 
çoğunluğu, ulusal iş hukuku ve uluslararası temel işgücü standartları ile güvence altına alınan 
sendikaya üye olma hakkını kullanarak Lastik-İş'e üye olmuştur. 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Lastik-İş'in toplu sözleşme görüşmesi yapabilmek için 
yeterli çoğunluğa sahip olduğunu 31 Mayıs 2021 tarihli resmi bir yazı ile bildirmiştir. 
 
Yönetiminizin, Lastik-İş'e üye oldukları için işçileri sistematik olarak yıldırma ve tehditlerle 
cezalandırarak saldırgan şekilde davrandığını öğrenmek bizi öfkelendirdi. Sendika üyeleri, 
üyemiz Lastik-İş'ten istifa etmeye zorlanmıştır. 
 
Yönetiminizin, Hasan Özen, Mehmet Ali İlkin, Kerim Karaçiçek ve Durmuş Yanık adlı dört 
sendika üyesini işten çıkardığını öğrenmek bizi daha da öfkelendirdi. İşten çıkarılan sendika 
üyelerinin yasal hakları dahi ödenmemiştir. Bu işten çıkarmalar, iş sözleşmelerinin fesih 
yasağının olduğu bir dönemde gerçekleşmiştir. Ayrıca, ceza olarak iki sendika üyesini ücretsiz 
izne gönderdiğiniz bildirilmiştir. 
 
Bozetto Kimya’daki bu durum kabul edilemez. 
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Bozetto Kimya'nın bu tutumu, Türk iş hukukunun yanı sıra Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 
87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi ve 98 No’lu 
Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi dahil olmak üzere uluslararası temel çalışma 
standartlarının açıkça ihlalini teşkil etmektedir. 
 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 51. Maddesinde, “Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma 
ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin 
almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten 
serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten 
ayrılmaya zorlanamaz." şeklinde belirtilmektedir. 
 
Aynı şekilde 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 17. Maddesinde “On 
beş yaşını dolduran ve bu Kanun hükümlerine göre işçi sayılanlar, işçi sendikalarına üye olabilir.” 
denilmektedir. 
 
Uluslararası çalışma standartları, çalışanların kendi seçtikleri sendika aracılığıyla toplu şekilde 
örgütlenme ve pazarlık yapma hakkını korumaktadır. Bunlar, büyük müşterilerinizin bağlı olduğu 
temel ilkelerdir. 
 
Bu nedenle, Bozetto Kimya’yı ulusal ve uluslararası çalışma yasalarına uygun olarak temel işçi 
haklarına saygı göstermeye, haksız şekilde işten çıkarılan sendika üyelerini işe geri almaya ve 
Lastik-İş ile iyi niyet çerçevesinde diyalog kurmaya ve müzakerelerde bulunmaya teşvik ediyoruz. 
 
Tarafınızca düzeltici önlemlerin derhal alınacağını ve bunun sonucunda IndustriALL Küresel 
Sendika'nın özellikle ana müşterilerinize yönelik başka bir eylemde bulunmasına gerek 
kalmayacağını umuyoruz. 
 
Ayrıca bu mektubu, konuyu Bozzetto'nun genel merkezine taşımalarını için İtalya'daki üye 
sendikalarımızın genel sekreterlerine de iletiyorum. 
 
Hızlı yanıtınızı ve eyleminizi bekliyorum. 

Saygılarımla, 

Valter Sanches 
Genel Sekreter 

 
 
Bilgi: 
Alaaddin Sarı, Genel Başkan, Lastik-İş 
Marco Falcinelli, General Sekreter, FILCTEM-CGIL  
Nora Garofalo, Genel Sekreter, FEMCA-CISL  
Paolo Pirani, Genel Sekreter, UILTEC-UIL 


